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Oktober
«Gjennom arbeid med kropp, bevegelse mat og helse skal barnehagen bidra til at barna blir
kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene
og et variert kosthold.»(rammeplanen 2018, s49)

Derfor har månedens tema fokusert på hva som finnes inni kroppen, og da startet vi med
skjelettet. Vi snakket og undret oss sammen over hvordan kroppen hadde sett hvis vi ikke
hadde hatt disse beinene, kunne vi kjenne noen av beinene, hvorfor trenger vi dem og hva
slags oppgaver har skjelettet? Vi har og fått laget en stor tegning av kroppen og tegnet og
samtalte over disse spørsmålene, mens vi tegnet skjelettet på denne kroppen. Vi har vært i
masse bevegelse og brukt hele kroppen når vi har vært på fellesrommet og blant annet hatt
hinderløyper og ute på tur.
Denne måneden har vi og hatt mer fokus på Fn dagen som var 24.10. enn det vi har hatt
tidligere. I rammeplanen står det at kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er
en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte,
forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.(rammeplanen
2018) derfor har vi ukene før blant annet hengt opp bilder av FNs barnekonvensjon om barnas
rettigheter og hatt flere samlinger der vi snakket og undret oss over bilder som viste barnas
rettigheter. På selve dagen viste vi bilder av barnas senger som dere hadde sendt og ulike
bilder av senger fra rundt om i verden. Det var kjempestas å få se sengen sin på en stor
skjerm! Når barna fikk se hva andre barn sover på så fikk vi samtalt og undret oss over
hvorfor det var sånn og hvordan det må være å sove på en sofa, skitten madrass eller på
gulvet. Barna var kjempeflinke med å undre og samtale over hvert bilde☺
På selveste Fn dagen fikk vi «solgt» Bollene og de små lerret som vi hadde bakt og malt.
Disse gikk unna i rekordfart. All inntekt går til UNICEF sitt arbeid. TUSEN TAKK FOR
DERES BIDRAG!!!☺☺☺

NOVEMBER
I oktober begynte vi å jobbe oss ut av kroppen, med å først ta for oss skjelettet og dets
oppgaver. Det som var planen å fortsette videre med organene, så tar vi en U sving og går
direkte opp til sjefen sjøl «hjernen». Vi kommer til å blant annet samtale og undre oss over
mange spm som hva hjernen er for, og hvorfor vi trenger den? Vi kommer til å lære gjennom
lek og se på noen filmklipp fra blant annet den magiske kroppen.
I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal også bidra til at
barna får støtte i motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser, og
ha mulighet for ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagehverdagen. Dette kommer vi til å
jobbe med på avdelingen ved og blant annet snakke om følelser, ta fram og visualisere med
grønne og røde tanker. Ta fram de ti vennebøkene, prøve oss på litt spa og ha rollespill.
Ro er også ordet som er fokus fremover. Barna er tross alt i aktivitet fra de kommer i
barnehagen til de går, så fellesrommets aktiviteter vil da noen ganger vær rolige aktiviteter der
fokuset vil ligge på samarbeid. Ta det med ro samlinger er også noe vi kommer til å ha noen
dager der vi bare legger matter ut og hører på musikk eller bare hører på et god gammeldags
eventyr.
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30.11 ADVENTSAMLING
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